
Informacje o zrealizowanych działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień w roku szkolnym 

2018/2019. 

Szkoła/Placówka: Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim 

 

1. Realizowane programy profilaktyczne (nazwa, autorzy, grupy docelowe, krótki opis 

W szkole jest kontynuowany 5 letni program „ARS, czyli jak dbać o miłość” - profilaktyczny 

program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych substancji 

psychoaktywnych autorstwa dr. K. A Wojcieszka. Program składa się z 3 części, których celem jest 

wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich 

samych oraz ich potomków spowodowane  używaniem substancji psychoaktywnych. Skierowany 

jest do uczniów wszystkich typów szkół. 

 

2. Szkolenia kadry pedagogicznej (tematyka szkolenia, autorzy szkolenia) 

 Szkolenia kadry pedagogicznej – na Radzie Pedagogicznej dokonano ewaluacji wewnętrznej w 

obszarze „ Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących” obejmująca zagadnienia 

dotyczące spożywania substancji psychoaktywnych uczniów, relacji rówieśniczych , zdrowia 

psychicznego i bezpieczeństwa w szkole. 

 

3. Szkolenia i spotkania profilaktyczne dla młodzieży (tematyka, autorzy) 

a. Odbyło się spotkanie z lekarzem anestezjologiem i pielęgniarką anestezjologiczną na 

temat                   „ Szkodliwość i konsekwencje zażywania substancji psychoaktywnych” , 

na którym młodzież dowiedziała się wielu bardzo ważnych informacji na temat 

szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych  i usłyszała wiele historii z życia z 

jakimi spotykają się lekarze w swojej pracy mający do czynienia z młodzieżą będącą pod 

wpływem różnych środków psychoaktywnych. 

b. Odbyły się dwa spotkania funkcjonariuszy Policji w Stoczku Łukowskim z młodzieżą 

dotyczące wpływu substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo. Uczniowie zostali 

poinformowani o skutkach i konsekwencjach zachowań ryzykownych i czynów  karalnych 

popełnianych pod wpływem substancji psychoaktywnych. Uczniowie zostali 

uświadomieni, że spowodowanie czynu karalnego pod wpływem środków 

psychoaktywnych powiększa odpowiedzialność karną sprawcy. Drugie spotkanie 

dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu lądowym. 

4. Szkolenia i spotkania profilaktyczne dla rodziców (tematyka, autorzy) 

Na zebraniach z rodzicami wychowawcy omówili wyniki diagnozy czynników ryzyka i czynników 

chroniących i wspólnie z rodzicami dyskutowali na temat działań profilaktycznych. 

5. Współpraca w zakresie profilaktyki z innymi podmiotami (nazwa podmiotu, zakres współpracy) 

W listopadzie odbył się koncert  ewangelizacyjny - profilaktyczny „ Obudź się możesz więcej” 

prowadzony przez  franciszkanina Ojca Łukasza Buksę. 

6. Inne zrealizowane działania (krótki opis) 



SKS ( piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy, tenis ziemny), Koło artystyczne, zajęcia 

dodatkowe z  projektu  „Wzmocnienie  i podniesienie jakości  systemu kształcenia  zawodowego” 

, w ramach którego  20 uczniów uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach językowych, 

mechatroniki i zajęciach  projektowania komputerowego . Odbył się rajd rowerowy „ Tu wszędzie 

jest moja ojczyzna” promujący zdrowy styl życia. 

7.   

8.  

a. ………………………… 

b. ………………………… 

 


